
 
 

Referat af møde i Studienævn for Jura 

den 25. september 2018 

 

Tilstedeværende: 

Jakob Juul-Sandberg (Formand), Philip Nybo Brenøe-Hansen (Næstformand), Ulrike Fleth-Barten 
(Studieleder), Niels Skovmand Rasmussen, Michael Holm Madsen, Jakob Feddersen, Søren Kaas, 
Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Diana Bredal Midskov (Studienævnssekretær BA) 

Fraværende med afbud: 

Ayo Næsborg-Andersen, Morten Kjær og Nicolai Kristoffer Larsen. 

 

 
1. Godkendelse af referat 

Referatet fra mødet den 4. september 2018 blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 

3. Meddelelser 

• Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse.  

 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Ulrike fulgte op på studienævnets snak fra sidste møde omkring deltidsstuderende og 
dagpengeret.  
Universitet har ikke mulighed for at gå ind i sagen, da det er en vurdering af den enkelte 
studerendes situation, og hvor de er på studiet, som foretages i A-kassen.  
Det er desværre ikke muligt for de studerende, der måske kommer i klemme i denne 
situation, at flytte fra Jura på deltidsstudiet til Jura på heltidsstudiet via en administrativ 
overflytning, dette kræver at de søger om optagelse på lige vilkår med andre studerende 
forud for studiestart.   

 
• Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der har ikke været behandlet sager i høringsrunde.  
 
• Sager behandlet af formanden 

1 
Ansøgning om 
forhåndsgodkendelse af merit 18/27435 

Imødekommet 

2 
Ansøgning om 
forhåndsgodkendelse af merit 18/27430 

Imødekommet 



 
 

3 
Ansøgning om yderligere 
prøveforsøg 18/51475 

Imødekommet 

4 
Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 18/59084 

Imødekommet 

 
 

4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser til foråret 2019 uden bemærkninger: 
 

Fagtitel  

 

Ændringer 

 

Aktuelle udviklinger og udfordringer i 
folkeretten 

Ændring i Indhold, Målbeskrivelse, 
Eksamensform.  

Bachelorprojekt Ændring i Målbeskrivelse, Undervisningsform, 
uddybende information 

Bachelorprojekt, deltid Ændring i Fagansvarlig, målbeskrivelse og 
undervisningsform 

Bachelorprojekt, HA(jur.) Ændring i Undervisningsform 

Forfatningsret, deltid Ændring i Målbeskrivelse og litteratur 

Industriøkonomi og konkurrenceret Ændring i Forudsætninger, formål og sigte, 
indhold, litteratur, skemalagt undervisning og 
prøveform. 

International Private Law and 
International Trade Law 

Ændring i Målbeskrivelse 

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse Ændring i Indhold, målbeskrivelse,  

Kriminalitet straf og kriminalpræventive 
strategier 

Ændring i Forudsætninger, formål og sigte, 
målbeskrivelse, eksamensvilkår 

Markedsret Ændring i Indhold, målbeskrivelse og 
undervisningsform 

Marketing og markedsføringsret Ændring i Indhold, målbeskrivelse, 
undervisningsform, eksamensform.  

Obligationsret Ændring i Fagansvarlig og målbeskrivelse 

Obligationsret, deltid Ændring i Fagansvarlig og målbeskrivelse 

Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi Ændring i Forudsætninger, formål og sigte, 
indhold, målbeskrivelse, litteratur, 



 
 

Fagtitel  

 

Ændringer 

 

undervisningsform og uddybende information 
til prøven 

Tinglysning Ændring i Målbeskrivelse 

Domsanalyse Ændring i Målbeskrivelse og uddybende 
information 

EU-ret, HA(jur.) Ændring i Formål og sigte, Indhold, 
Målbeskrivelse 

EU-ret, Jura BA Ændring i Formål og sigte, Indhold, 
Målbeskrivelse.  

Folkeret, deltid Ændring i Formål og sigte og Målbeskrivelse,  

Forvaltningsret Ændring i Fagansvarlig, Indhold, 
Målbeskrivelse,  

Moot Court, Oral Part (talent) Ændring i Forudsætninger, Formål og sigte, 
Goals description,  

Retshjælp og juridisk sagsbehandling i 
praksis 

 

Nyt fag 

Civilproces og anden konfliktløsning, 
deltid 

 

Ændring i målbeskrivelsen. 

Civilproces og anden konfliktløsning 
(lørdagsundervisning) 

Ændring i målbeskrivelsen. 

Drafting Contracts Ændringer i målbeskrivelsen. 

 

Forsikringsret Ændringer i Formål og sigte, Indhold, 
Målbeskrivelse, Litteratur, Skemalagt 
undervisning, Arbejdsbelastning, Prøveform til 
eksamensbevis og Supplerende information til 
prøveformen. 

Forskningseksamen 

 

Udbydes for sidste gang i F19.  

Ændringer i Målbeskrivelsen. 



 
 

Fagtitel  

 

Ændringer 

 

Immaterialret (lørdagsundervisning) Ændringer i Formål og sigte, Indhold, 
Målbeskrivelse, Skemalagt undervisning, 
Undervisningsform, Arbejdsbelastning, 
Eksamenstidspunkt, Prøveform til 
eksamensbevis og Supplerende information til 
prøveformen. 

Immaterialret, Erhvervskandidaten Ændringer i Formål og sigte, Indhold, 
Målbeskrivelse, Skemalagt undervisning, 
Undervisningsform, Arbejdsbelastning, 
Eksamenstidspunkt, Prøveform til 
eksamensbevis og Supplerende information til 
prøveformen.  

Immaterialret, Deltid Ændringer i Formål og sigte, Indhold, 
Målbeskrivelse, Skemalagt undervisning, 
Undervisningsform, Arbejdsbelastning, 
Eksamenstidspunkt, Prøveform til 
eksamensbevis og Supplerende information til 
prøveformen. 

International Human Rights, deltid 

 

Ændringer i Målbeskrivelse, 
Undervisningsform, Skemalagt undervisning 
og Arbejdsbelastning. 

International Human Rights, 
Erhvervskandidaten 

 

Ændringer i Målbeskrivelse, 
Undervisningsform, Skemalagt undervisning 
og Arbejdsbelastning. 

International Human Rights 
(lørdagsundervisning) 

Ændringer i Målbeskrivelse, 
Undervisningsform, Skemalagt undervisning 
og Arbejdsbelastning. 

International Transport Law 

 

Ændringer i Formål, Indhold og 
Målbeskrivelse. 

Kandidatspeciale, cand.jur., og EK 

 

Fagbeskrivelsen gælder for E18-F19, ingen 
ændringer, derfor intet link.  

Kandidatspeciale, cand.jur. deltid 

 

Fagbeskrivelsen gælder for E18-F19, ingen 
ændringer, derfor intet link. 



 
 

Fagtitel  

 

Ændringer 

 

Kandidatspeciale, cand.merc.(jur.) 

 

Fagbeskrivelsen gælder for E18-F19, ingen 
ændringer, derfor intet link. 

Kapitalselskaber  

 

Ændringer i Forudsætninger, Målbeskrivelse, 
Undervisningsform og Arbejdsbelastning. 

Kriminologi, deltid 

 

Ændringer i Målbeskrivelse, Antal 
undervisningstimer, Undervisningsform og 
Arbejdsbelastning. 

Kriminologi, EK 

 

Ændringer i Målbeskrivelse, Antal 
undervisningstimer, Undervisningsform og 
Arbejdsbelastning. 

Kriminologi (lørdagsundervisning) 

 

Ændringer i Målbeskrivelse, Antal 
undervisningstimer, Undervisningsform og 
Arbejdsbelastning. 

Moms- og afgiftsret Ændringer i censurformen, Indhold, 
Målbeskrivelse, Litteratur, Skemalagt 
undervisning, Arbejdsbelastning, Prøveform til 
eksamensbevis og Supplerende information til 
prøveformen. 

Moot Court, oral part (talent) 

 

Ændringer i Formål og sigte og Målbeskrivelse 

Politiret 

 

Ændringer i Målbeskrivelse, Skemalagt 
undervisning og Arbejdsbelastning. 

Projekt 

 

Nyt fag.  

Projektorienteret forløb, 10 ECTS 

(cand.jur., cand.merc.(jur.), 
Erhvervskandidaten) 

 

Ingen ændringer 

Projektorienteret forløb, 10 ECTS 

(cand.jur. deltid) 

Ingen ændringer 



 
 

Fagtitel  

 

Ændringer 

 

Projektorienteret forløb, 20 ECTS 

(cand.jur., cand.merc.(jur.), EK) 

Ingen ændringer 

Projektorienteret forløb, 20 ECTS 

(cand.jur. deltid) 

Ingen ændringer 

Regnskabsforståelse, hverdag Ændringer i Indhold, Målbeskrivelse, 
Litteratur, Prøveform til eksamensbevis og 
Supplerende information til prøveformen. 

Derudover er eksamensbetingelsen slettet.   

Seminar (cand.jur.) 10 ECTS Ingen ændringer 

Erhvervsøkonomisk Seminar 10 ECTS 

 

Ingen ændringer 

Juridisk og Erhvervsøkonomisk Seminar 
10 ECTS 

Ingen ændringer 

Juridisk Seminar 10 ECTS 

 

Ingen ændringer 

Skilsmisseret Ændringer i fagansvar, Formål og sigte, 
Indhold, Målbeskrivelse, Skemalagt 
undervisning, Undervisningsform, 
Arbejdsbelastning og Supplerende information 
til prøveformen. 

Strafferetlig regulering af erhvervslivet Ændringer i Forudsætning, Formål og sigte, 
Målbeskrivelsen, Litteratur, Skemalagt 
undervisning og Arbejdsbelastning. 

Strafferet, proces og praksis 

 

Ændringer i Formål og sigte, Indhold og 
Målbeskrivelse,  

Sundhedsret 

 

Ændringer i Forudsætninger, Indhold og sigte, 
Målbeskrivelse, Prøveform til eksamensbevis 
og Supplerende information til prøveform. 

Udlændingeret, hverdag 

 

Ændringer i Målbeskrivelsen. 



 
 

Fagtitel  

 

Ændringer 

 

Udlændingeret, deltid 

 

Ændringer i Målbeskrivelsen. 

Udlændingeret, EK 

 

Ændringer i Målbeskrivelsen. 

Udlændingeret (lørdagsundervisning) 

 

Ændringer i Målbeskrivelsen. 

Videregående ansættelsesret 
(funktionærret) 

 

Ændringer i Målbeskrivelse, 
Eksamensbetingelser og Supplerende 
information til prøveformen.  

Virksomhedsbeskatning Ændringer i Forudsætninger, Indhold, 
Målbeskrivelse, Litteratur, Skemalagt 
undervisning, Arbejdsbelastning og 
Supplerende information til prøveform.  

 
 

5. Studieordninger (fast punkt) 
Der var intet under dette punkt.  
 

6. Startmerit / overflytning 

I forbindelse med, at der, specielt i sommermånederne, hvor studienævnet ikke afholder 
planlagte møder, kommer spørgsmål om overflytninger besluttede studienævnet, at 
Studielederen foretager vurderingen i samarbejde med Studienævnsformanden. Der gives 
startmerit på baggrund af studienævnets praksis.  

Studienævnet besluttede samtidig, at der, i forbindelse med merit fra Københavns Universitet, at 
faget Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret fremadrettet kun delvist kan tælle med i 
forbindelse med meritvurderingen for faget Forfatningsret, dka en del af faget tæller med i 
forbindelse med meritvurdering til faget EU-ret, Studienævnet vurderer, at der ikke kan gives 
merit for en stor andel af to fag på SDU på baggrund af dette ene fag fra KU.  
Studienævnet godkendte endvidere, at der på baggrund af fagene Individets grundlæggende 
rettigheder (10 ECTS) og 5 ECTS fra faget Institutionel forfatningsret kan gives merit for faget 
Forfatningsret med 15 ECTS. Dermed nedskrives den obligatoriske faggruppe i studieordningen 
med 5 ECTS til 165 og den studerendes valgfagspulje opskrives med 5 ECTS til 15 ECTS.  
 
Studienævnet godkendte ligeledes nedenstående oplæg fra Studieleder og formand  

  



 
 

Forslåede procedure for overflytninger:  

Særligt om studienævnets praksis i forbindelse med overflytning fra Københavns Universitet 
på BA jura 

• Formueret (15): der gives 10 ECTS merit for faget Erstatning og Kontrakt (10 ECTS) 
og valfagspuljen øges med 5 ECTS.* 

• Juridisk Metode (5): der gives 5 ECTS merit for faget Retssystemet og Juridisk Metode 
(7,5 ECTS)  

• Familie- og arveret (10): der gives 10 ECTS merit for faget Familie- og arveret (10 
ECTS)  

• EU-ret (10): der gives 5 ECTS for faget EU-ret (5 ECTS) og 5 ECTS for faget 
Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret (10 ECTS).  

* Øget valgfagspulje betyder, at den studerende i alt skal tage 15 ECTS valgfag i stedet 
for 10 ECTS. Der kan ikke laves særlige udprøvninger på 1. års fag.  

 
7. Kvote 2 evaluering 

Studienævnet diskuterede evalueringen af processen omkring kvote 2 optaget og muligheden for 
at ændre på antallet af samtaler, der gennemføres.  
Studienævnet besluttede at fortsætte kvote 2 optaget uændret og tage punktet op igen i 
forbindelse med evalueringen af næste kvote 2 optag.  
 
Studienævnet stillede i denne forbindelse spørgsmål til, hvad der SKAL vurderes efter i 
forbindelse med vurderingen af de studerende til samtalen. Ulrike finder ud af, hvilke 
obligatoriske krav der er.  
 

8. Omfang af seminar som individuel studieaktivitet 
Studienævnet besluttede at fastsætte et omfang for seminar, der udbydes som individuelle 
studieaktiviteter.  
Studienævnet besluttede, at der fremadrettet vil blive skrevet ind i studienævnets afgørelse, hvor 
meget seminaret skal fylde ud fra en beslutning om, at de studerende skal skrive 2 sider pr. 
ECTS dog minimum 5 sider.  
 

9. Tilladelse til at følge fag og prøver på kandidatuddannelsen i Jura på deltid før 
bacheloruddannelsen er bestået 
Studienævnet besluttede, at studerende indskrevet på deltidsstudiet kan få tilladelse til at følge 
fag og prøver på cand.jur.-uddannelsen på deltid på lige fod med de heltidsstuderende.  
Dette betyder, at de studerende kan få tilladelse til at følge op til 30 ECTS på 
kandidatuddannelsen før de har afsluttet deres bacheloruddannelse.  
Studerende der ønsker at starte på kandidatfag, før de har afsluttet deres bacheloruddannelse må 
max mangle 30 ECTS på bacheloruddannelsen ved opstart på kandidatfagene.  

  



 
 

 
10. Dispensationsansøgninger (lukket punkt) 

Studienævnet diskuterede praksis godkendelse af startmerit og besluttede, at såfremt der er en 
ECTS forskel på 5 eller 10 ECTS på et bestået fag og det der ønskes merit for på SDU, så kan 
studienævnet vælge at afvise meritoverførslen på trods af emnesammenfald imellem fagene.  
 

1 
Ansøgning om godkendelse af 
Startmerit 18/58487 Afslag 

2 
Ansøgning om andre 
dispensationer 18 / 58899 Afslag 

3 
Ansøgning om andre 
dispensationer 18 / 58895 Imødekommet 

4 

Ansøgning om 
forhåndsgodkendelse af 
alternativt SDU fag 18 / 33061 Afslag 

5 
Ansøgning om 
forhåndsgodkendelse af merit 18 / 57406 Imødekommet 

6 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 58910 
Kræver yderligere 
behandling 

7 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 43450 
Delvist 
imødekommet 

8 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 58901 Afslag 

9 
Ansøgning om yderligere 
prøveforsøg 18 / 57397 Imødekommet 

10 

Ansøgning om yderligere 
prøveforsøg 

18 / 55121 Afslag 

11 

Ansøgning om yderligere 
prøveforsøg 

18 / 39605 Afslag 

12 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18 / 56176 Imødekommet 

13 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18 / 56695 Imødekommet 

14 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18 / 57104 Imødekommet 

15 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18 /58906 Imødekommet 

16 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18 / 58898 Imødekommet 



 
 

17 
Ansøgning om udsættelse af 
førsteårsprøven 18 / 58909 Imødekommet 

18 
Ansøgning om særlige 
prøvevilkår 18 / 57531 Imødekommet 

19 
Ansøgning om særlige 
prøvevilkår 18 / 57532 Imødekommet 

20 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 57116 Afslag 

21 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 57106 
Delvist 
imødekommet 

22 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 57107 Ikke relevant 

23 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 58905 Imødekommet 

24 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 58903 

Delvist 
imødekommet 

25 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 58902 

Delvist 
imødekommet 

26 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18 / 58811 

Delvist 
imødekommet 

27 
Ansøgning om yderligere 
prøveforsøg 

18 / 56377 
og 18 / 
56379 

Delvist 
imødekommet 

28 
Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 18/58641 

Delvist 
imødekommet 

29 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18/56666 Imødekommet 

30 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18/58485 Imødekommet 

31 

Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 

18/58490 Imødekommet 

32 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/57700 Imødekommet 

33 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/57703 Imødekommet 

34 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/57702 Imødekommet 



 
 

35 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/57735 Imødekommet 

36 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/58484 Imødekommet 

37 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/58471 Imødekommet 

38 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/58627 Imødekommet 

39 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/58242 Imødekommet 

40 

Ansøgning om andre 
dispensationer 

18/58625 Imødekommet 

41 
Ansøgning om særlige 
prøvevilkår 18/57213 Imødekommet 

42 
Ansøgning om godkendelse af 
startmerit 18/58641 Ikke relevant 

 
11. Eventuelt 

Ankenævn 
Philip kommenterede de udfordringer, der kan være ved at sidde med i ankenævn i sager om 
eksamensklager.  
 
Bogformidling på SDU 
Jakob ønskede et punkt på næste møde vedr. bogformidlingen på SDU. 
Studienævnet bør diskutere, om der er interesse for, at der fortsat skal være en bogformidling på 
SDU. For at den nuværende bogformidling kan forblive kræver det opbakning fra både 
studerende og undervisere, ellers vil denne blive nedlagt, da den ikke bliver brug i tilstrækkeligt 
omfang.  
Fx er det ikke muligt at lave bogpakker, hvis bogformidlingen ikke modtager pensumlister fra 
underviserne. Har studienævnet en principiel holdning til det? 
 
 

Mødet sluttede kl. 14.07 
 
 
 
 
 

Jakob Juul-Sandberg   Diana Bredal Midskov 
Formand for Studienævn for jura  Studienævnssekretær 


